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2 3Bevezetés
A különböző tudományterületek összekapcsolása a hazai oktatásban sem új gondo-

lat, így jelen van a törekvés eltérő tantárgyak integrációjára, vagy különböző isko-

lai tartalmak és tevékenységek összekapcsolásával komplex fejlesztési célok meg-

valósítására. Ennek ellenére az iskolai gyakorlatunk a megszokott hagyományokra 

építve, alapvetően diszciplináris megközelítésű tantárgyi rendszeren alapszik, így a 

tanórai művészetoktatás az ének-zene, vizuális kultúra, esetleg dráma és tánc vagy 

mozgóképkultúra és média tantárgyi keretei között zajlik. Ezek mellett természete-

sen a komplex művészeti nevelés gyakorlata is megjelenik az iskoláinkban, azonban 

egyrészt nem általánosan elfogadott, hisz az adott tanórai keretek között nem könnyű 

a megvalósítása, így például kísérleti programokként, illetve iskolakísérletek része-

ként működnek, vagy az alternatív pedagógiai utak koncepcióját támogatják. Másrészt, 

ha komplexnek nevezett programokkal találkozunk, azok komplexitás-értelmezése a 

gyakorlatban sokféle hangsúllyal, gyakran az adott körülményekhez alkalmazkodva 

bizonyos tantárgyak – leginkább két tantárgy – integrációját jelenti.

Amennyiben az a célunk, hogy az iskola számára általánosan elfogadható komp-

lex művészeti nevelés programot készítsünk, úgy nagyon fontos a komplex fejlesztési 

lehetőségek pontos értelmezése, míg ezen keresztül az iskolai megvalósíthatóság 

feltételeinek feltárása. A fejlesztést megelőzően tehát, a helyzetfeltárás érdekében 

érdemes olyan kutatással alátámasztott kérdéseket megvizsgálni, hogy hogyan ér-

telmezhetjük a komplexitás fogalmát az oktatásban, milyen fejlesztési hatásai vannak 

a komplex művészeti nevelésnek, illetve hogyan valósítható meg a komplex művészeti 

nevelés valós haszonnal a formális iskola – például egy egész napos iskola, tanórán 

kívüli – keretei között.

A fenti kutatási kérdésekre alapozva a kiindulásunk tehát egyrészt az a feltéte-

lezés, hogy jelenleg az iskolai keretek között – kiváltképp az általános iskola eseté-

ben – a tanórán kívüli forma a legalkalmasabb egy komplex szemléletű művészeti 

nevelés megvalósítására, másrészt a komplex megközelítés a kognitív fejlesztésen 

túl elsősorban a szociális kompetencia1 erősítését segítheti eredményesen. Olyan 

komplex fejlesztési program megvalósítása lehet tehát a cél, amely támogathatja a 

művészeti tantárgyak szakmai követelményeit, de azokkal nem azonos, hisz nem célja 

a tantárgyi tartalmak ismeretjellegű követelményeinek feldolgozása, azonban olyan 

társadalmilag releváns tudás megalapozását szolgálja, amely a művészeti kifejezési 

formák segítségével alapvető készségek, képességek fejlesztésén keresztül a teljes 

személyiségre fejti ki hatását.

1 Zsolnai Anikó (2003, szerk.): Szociális kompetencia – társas viselkedés. Gondolat Kiadó, Budapest 



4 5Komplex művészeti nevelési-oktatási program fejlesztése
A Társadalmi Megújulás Operatív Program2 keretei között fejlesztésre kerülő, egész 

napos iskola tanulásszervezési forma támogatására készülő nevelési-oktatási prog-

ramok feladata, hogy közvetlen hatást gyakoroljanak az iskola szakmai munkájára, 

segítséget nyújtva a tanulók tanórán kívüli hatékony fejlesztéséhez. A komplex művé-

szeti nevelés-oktatás fejlesztése pilot program a művészeti nevelés sajátos lehetősé-

gein keresztül a művészetek kultúraközvetítő, továbbá kreativitást, problémamegol-

dást, önismeretet és társas kultúrát fejlesztő szerepét komplex módon használja fel. 

A programfejlesztés egy olyan innovatív kutató-fejlesztő tevékenység keretében zajlik, 

amely többféle kutatási technikával próbálja teoretikusan is megalapozni az iskolá(k)

ban megvalósítható komplex művészeti nevelés koncepcióját, ugyanakkor az iskolák-

kal szorosan együttműködve, azok művészeti nevelési gyakorlatából kiindulva, keresi 

az újszerű, a gyakorlatban is működő komplex fejlesztési lehetőségeket.

A közösen megvalósuló fejlesztési tevékenység két fontos eleme egyrészt a több 

részből álló nevelési-oktatási program3 kidolgozása, másrészt a program tanítási 

egységeinek dokumentált kipróbálása. A program részei közül először a tanórán kívüli 

komplex művészeti nevelés pedagógiai koncepciójának, tanítás-tanulási programjá-

nak, a tanítási egységeknek vagy moduloknak, a tanítási egységek tevékenységeit tá-

mogató eszközrendszernek, valamint a teljesítmények visszacsatolását segítő érté-

kelési rendszer kidolgozására került sor, majd a megvalósulást és fenntarthatóságot 

biztosító célzott továbbképzési, illetve támogató-tanácsadó program legfontosabb 

elveinek kidolgozása is feladata a projektnek. E fejlesztő munka fontos lehetősége, 

hogy a fejlesztés elemei azok által a pedagógusok által készülnek, kerülnek kipróbá-

lásra és megvitatásra, akik a fejlesztések későbbi felhasználói lesznek. A kipróbálás 

fontos jellemzője a folyamat nyomon követése és teljes körű dokumentációja, hisz 

az eredményes továbbfejlesztés feltétele a megvalósulás tapasztalatainak reflektív 

elemzése. A résztvevők rendszeres kapcsolattartása, hálózati együttműködése biz-

tosítja a témával kapcsolatos saját tapasztalatok, eredmények bemutatását és meg-

beszélését, majd ezek alapján a dokumentumok folyamatos javítását, átdolgozását. 

E folyamat következménye, hogy egyrészt a fejlesztésben résztvevő iskolák hasznos 

tapasztalatokat gyűjtenek a komplex művészeti nevelés lehetőségeivel kapcsolatban, 

másrészt, hogy egy olyan – mind a pedagógusok, mind a gyerekek számára motiváló 

– program valósulhat meg, amelyet szándék szerint más iskolák is szívesen felhasz-

nálhatnak és adaptálhatnak.

2 Pontosabban a TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 azonosító számú, XXI. századi közoktatás (fej-
lesztés, koordináció) – II. szakasz kiemelt projekt, „A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot 
programok” alprojekt keretében.
3 Lásd 110/2012. (VI. 4) Korm. rend. – a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkal-
mazásáról, 4. Nevelési-oktatási Program, 6 §

A komplexitás értelmezése a területen meglévő  
gyakorlatok alapján
Ahogyan a bevezetésből is kiderült, a fejlesztési keretek és a pedagógiai koncepció 

kidolgozása érdekében először értelmeznünk kell a komplex művészeti nevelés fo-

galmát. A fogalomértelmezést többféle módszerrel végeztük, ami az első körben a 

komplex művészeti nevelés létező gyakorlatainak szakirodalmi feltárását jelentette.

A komplex művészeti nevelési példák teoretikus irányait, azok komplexitás értel-

mezési fókuszai szerint három csoportba soroltuk4. Az első csoportba tartozó prog-

ramok a komplexitást összművészeti megnyilvánulásként kezelik, amelyeknek célja, 

hogy a művészeti ágak (pl. zene, képzőművészet, tánc, irodalom) különböző tevékeny-

ségeit az átjárhatóság és összekapcsolódás jellemezze. A megvizsgált gyakorlatok 

alapján ennek több hazai, iskolai keretek között is működő példája ismert5. Bár az 

összművészet gondolata a romantikában gyökerezik, koherens, művészeti nevelést 

érintő rendszerként a 20. században, a Bauhaus elveiként vált elfogadottá. E szem-

lélet a világ megismerésének érzéki alapú működésére teszi a hangsúlyt, amely a 

különböző művészeti területek kifejezési tevékenységeit oly módon tudja komplex 

rendszerben kezelni, ahogyan a megismerési és emocionális folyamatok feltétele az 

idegrendszer működése, mely működés központja az emberi agy. E működésnek kö-

szönhetően a különböző művészeti formák összetett kifejezési nyelvét a megismerési 

folyamat magasabb rendű formáinak, a gondolkodás és az alkotó képzelet eredmé-

nyeképpen egy „gazdagabb” üzenetként kódolhatjuk, illetve dekódolhatjuk.

A második fontos irány, amely tanulás során a valóság megismerése érdekében 

a művészet és tudomány megismerési lehetőségeit és céljait együtt használja fel. E 

szemlélet legfontosabb célja az objektív valóság keresése, ezen keresztül akár egy 

egységes világkép megteremtése, amelynek fontos útja a különböző területek közötti 

összefüggések feltárása. A komplexitás elsősorban e területek metszeti, s így univer-

zálisnak mondható problémáira reflektál, célja a közös kapcsolódási pontok és ana-

lógiák megtalálása, ezzel együtt a világ holisztikus megismerésének többnézőpontú 

vizsgálata és problémamegoldáson alapuló megközelítése. Miután ez a szemlélet a 

20. század tudományos gondolkodásának új lehetőségeit hordozza magában, valamint 

oktatási hatása is jelentős6 így világszerte ismert, koherens filozófián alapuló, nálunk 

alternatívnak nevezett pedagógiai irányzatok is ebbe a csoportba sorolhatók.7 

4 Skrapits Borbála (2014): Komplex művészeti nevelés értelmezése hazai példákon keresztül. Letöl-
tés: http://www.ofi.hu/publikacio/komplex-muveszeti-neveles-ertelmezese-hazai-peldak-alapjan 
(2014. 03. 17.)
5 Pl. a Garabonciás Művészetpedagógiai Műhely „Garabonciás” tanterve, Deme Tamás alternatív 
tantervi programja, az Academia Ludi et Artist Művészetpedagógiai Egyesület „Kútbanéző” tanter-
ve, Kokas Klára komplex programja
6 Pl. Németh László pedagógiája
7 Pl. Waldorf-pedagógia



6 7E két irány metszeteként a harmadik csoport a komplex eszközökkel történő fej-

lesztést helyezi fókuszba. Ezen elmélet középpontjában olyan univerzális tartalma-

kon alapuló kreatív tevékenység gyakorlása áll, amelynek legfőbb célja a világ megis-

merésére és megélésére alkalmas, nyitott, magával és másokkal harmóniára törekvő 

személyiség fejlesztése. Ehhez a szemlélethez – ahol a legfőbb cél az „embermű”8  

megalkotása – olyan pedagógiai rendszerek tartozhatnak, amelyek a komplexitást el-

sősorban eszközként használják, amelyre azonban a pedagógiai koncepciójuk, ezen 

belül pedagógiai módszereik erőteljesen támaszkodnak9 

Bármely teoretikus irány konkrét megvalósulási formáját is vizsgáljuk, közös ele-

mük, hogy olyan törekvések jellemzik, amelyek az egység és egészlegesség irányá-

ba hatnak. A meglévő gyakorlatok elemzésének fontos tanulsága tehát, hogy amint 

a komplex rendszereknek alapvető tulajdonsága az, hogy a rendszer elemeiből egy 

új, önálló struktúrát alkotó egység jön létre, úgy a komplex művészeti fejlesztésnek 

is fontos feltétele, hogy a sokféle, erős kölcsönhatásban álló fejlesztési tevékenység 

eredményeképpen minőségileg új, a résztevékenységek önálló fejlesztési eredmé-

nyeitől eltérő hatást fejtsen ki.

A komplexitás értelmezése további kvalitatív eszközökkel
A szakirodalom vizsgálatának eredményei egy újabb kvalitatív kutatási technika, az 

úgynevezett Delphi módszer10 alkalmazását segítették, ami a komplex művészeti ne-

velés lehetséges fejlesztő hatásának vagy sikerkritériumainak feltérképezését szol-

gálhatja. Ezeknek az eredményeknek a közvetlen hasznosulása a komplex művészet 

nevelés-oktatási program fejlesztési koncepciójának megalapozásában, továbbá a 

fejlesztő program hatásának vizsgálatához, a kipróbálást kísérő bemeneti és kime-

neti tanulói mérések kidolgozásában jelent meg. 

A Delphi többciklusos szakértői becslési módszerét először bizonyos várható vál-

tozások, jövőbeni folyamatok, történések előrejelzésére, kutatására alkalmazták, 

majd kipróbálták nagy bizonytalansággal bíró, összetett fogalmak vizsgálatára is. A 

módszer lényege, hogy különböző értékítéleteket is tartalmazó kritériumcsoportok 

több lépcsős szakértői véleményezésének segítségével egy konszenzuson alapuló 

eredményt hozunk létre a vizsgált kérdéssel kapcsolatban. A komplex művészeti ne-

velés fejlesztő hatásának vizsgálata olyan összetett és kutatási eredményekkel ke-

véssé alátámasztott terület, amelynek a Delphi módszerrel történő vizsgálata indo-

koltnak látszik.

8 Lásd: Apagyi Mária és Dr Lantos Ferenc integratív komplex művészeti nevelésről vallott nézetei
9 Pl. Zsolnay-féle Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program
10 A Delphi módszer kidolgozója T. J. Gordon és Olaf Helmer. Lásd T. J. Gordon-O. Helmer (1964): 
Report On a Long-range Forecasting Study.  
Letöltés: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2005/P2982.pdf  
(2014. 03. 17.)

A Delphi módszer rugalmas kutatási technika, amely olyan kérdések tanulmányo-

zására is alkalmas, amit más módszerrel nehéz lenne vizsgálni, azonban éppen a laza 

feltételrendszerből adódó bizonytalansági tényezői miatt vannak, akik megkérdője-

lezik a módszer eredményeit. Miután ebből következően a Delphi módszert – számos 

más kvalitatív kutatási technikához hasonlóan – célszerű más módszerekkel együtt 

alkalmazni, így a komplex művészeti nevelés fogalmának értelmezését, vélt vagy ta-

pasztalt fejlesztő hatását további eszközökkel is vizsgáltuk.

A Delphi módszer eredményeit a programfejlesztésben résztvevő pedagógusok kö-

rében végzett fogalomtérkép vizsgálat egészítette ki, amellyel egyrészt megerősíteni 

vagy cáfolni próbáltuk a Delphi módszer tapasztalatait, másrészt a komplex művészeti 

nevelés jellemzőinek domináns elemeit tudtuk meghatározni. A fogalomtérkép módsze-

rének 11 lényege, hogy egy adott fogalomhoz további, adott asszociációs körbe tartozó fo-

galmak viszonyának, kapcsolódásának vizuális megjelenítésével többletinformációkhoz 

jutunk annak jelentéséről. Ezt az a feltételezés támasztja alá, hogy a fogalmak árnyalt 

jelentését azok jelentéstani kapcsolódása vagy kontextusa tárja fel igazán, illetve hogy a 

textuálisan nehezebben megközelíthető struktúrák elemeinek és kapcsolatának vizuális 

megjelenítése segítheti a gondolkodást. A vizsgálatunkban az adott, központi fogalom 

természetesen a komplex művészeti nevelés fogalma volt. A résztvevők összegyűjtötték 

a komplex művészeti nevelés fogalom asszociációs körébe tartozó fogalmakat, ezeket 

rendezték egymáshoz képest, jelölve viszonyaikat, kapcsolataikat, fontosságukat.

A Delphi módszer és a fogalomtérkép vizsgálat eredményei a komplex művészeti 

nevelés jellemzői és fejlesztő hatása tekintetében határozott összefüggést mutattak, 

amelyet a programban résztvevő pedagógusokkal készített interjúk is részben alátá-

masztottak.

A továbbiakban a Delphi módszer eredményeinek részletesebb bemutatása a cél.

Delphi módszer
A Delphi egy olyan kutatási módszer, amelyet akkor érdemes alkalmazni, amikor az 

adott téma lényegéből következően kevés kutatással alátámasztott részletes adat 

áll a rendelkezésünkre, vagy ha a szigorúbban strukturált, gyakran használt kutatá-

si módszerek nehezebben alkalmazhatók. Összetett fogalmak vizsgálata esetén, az 

azokat alkotó fő tényezők azonosítása vagy jellemzőinek meghatározása érdekében is 

érdemes használni, hisz ezek olyan nagy bizonytalansággal bíró elemzési, értelme-

zési helyzetek, amelyek eltérő nézőpontú vagy különböző tapasztalati bázison nyugvó 

vélemények alapján nehezebben eredményezhetnek egységes végeredményt.

11 A fogalomtérkép módszer kidolgozása Joseph D. Novak nevéhez fűződik, aki tudományos 
oktatási módszerként terjesztette. Lásd Joseph D. Novak-Alberto J. Cañas (2006): The Theory 
Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them, 
Letöltés: http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryCmaps/
TheoryUnderlyingConceptMaps.htm (2014. 02. 27)



8 9A Delphi vizsgálat folyamatának lényege az adott témában jártas szakemberek vé-

leményének egymásra épülő, többlépcsős elemzése és összegzése, annak érdekében, 

hogy az adott kutatási problémával kapcsolatban minél szélesebb szakértői kör tu-

dásán és véleményén alapuló egységes, konszenzusos álláspont jöjjön létre. A több 

körből álló, különböző eszközökkel történő véleménynyilvánítás lehetősége a módszer 

alkalmazásának előnye. Míg a vizsgálat első körében befolyásmentes helyzetben, kér-

dőív segítségével fogalmazhatják meg az álláspontjukat a véleményezők, a folytatás-

ban egy esetleges személyes jelenléttel támogatott szakértői megbeszélés keretében 

a résztvevőknek alkalmuk van véleményük átgondolására annak érdekében, hogy egy 

valós, egységesen megalapozott álláspont alakuljon ki a vizsgált problémával kapcso-

latban. Ismert az ún. „public Delphi” módszer, amely a témához kapcsolódó bármely 

más, tágabban értelmezett érdekcsoport (pl. az esetünkben szülő, tanuló) véleményét 

is figyelembe veszi. A kutatás előkészítése során rendkívül lényeges a vizsgált témával 

kapcsolatos szekunder információforrások megismerése és feldolgozása, a kutatás 

tárgyára vonatkozóan rendelkezésre álló ismeretek és gondolatok szintetizálása, e 

nélkül ugyanis nem lehetséges releváns kiinduló kérdések megfogalmazása.

Az adott vizsgálatban a Delphi többciklusos becslés első lépéseként a „public Delphi” 

eljárást alkalmaztuk. A vizsgálat első lépésében az online kérdőív kiinduló megállapí-

tásainak megfogalmazását a feltárt szakirodalom alapján végeztük. A kérdőív négyfo-

kú Likert-skála segítségével kereste a komplex művészeti neveléssel, annak fejlesztő 

hatásával kapcsolatos kijelentések valóságtartalmát. A kérdőív eredményei egy újabb, 

az alapvető kritériumcsoportokat árnyaltabban értelmező, nyílt kérdéseket is tartal-

mazó online kérdőív összeállítását szolgálták, amelynek célcsoportja egy szűkebb 

szakmai csoport volt. E második online kérdőív eredményei konkrét sikerkritériumok 

megjelenítését célozták, amely végeredményben egy szűk szakértői csoport műhely-

munkájának vitaindításához biztosította a nyersanyagot. A fentiekből következik, hogy 

az első két kör eredményeinek elemzése nem önálló következtetések megállapítását 

szolgálja, hanem kizárólag a vizsgált kérdés sokrétű körüljárására, árnyalására, vég-

eredményben az utolsó, szakértői megbeszélés megalapozására alkalmas. Az utolsó 

körben felkért szakértői csoport munkájának végeredménye a komplex művészeti ne-

velés legfontosabb hatásának, azaz sikerkritériumainak megfogalmazása volt.

A komplex művészeti nevelés sikerkritériumai Delphi módszerrel
Az első kör és eredményei
A Delphi kutatásunk első körének kérdőíve a szakirodalom alapján összeállított, mint-

egy 30 komplex művészeti neveléssel kapcsolatos kijelentés valóságtartalmát keres-

te. A kijelentésekkel kapcsolatos egyetértés mértékét négyfokú Likert-skálás kérdőív 

segítségével mértük. A kijelentéseket tartalmilag alapvetően két csoportba soroltuk. 

Egyik részük a komplex művészeti nevelés jellemzésére, meghatározására, míg a 

másik szűkebben értelmezve, a komplex művészeti nevelés fejlesztő hatására vonat-

kozott. Az első csoport kijelentéseit tematikailag tovább lehetett bontani, egyrészt a 

komplex művészeti nevelés pedagógiai kultúrához való viszonyán alapuló, másrészt 

konkrétabban a komplex megközelítést módszertani eszközként értelmező megállapí-

tásokra. A második csoport kijelentéseit a fejlesztés legfontosabb lehetőségei szerint 

szintén kisebb csoportokba sorolhattuk. A fejlesztés legfőbb céljaként a személyiség-

fejlesztést, ezen belül a kognitív és szociális kompetenciák hangsúlyos szerepét, illetve 

a kreativitásfejlesztés különös fontosságát emelték ki a kapcsolódó megállapítások.

Az első, online kérdőív úgynevezett hólabda-módszerrel terjedt, azaz a kérdőívet 

kitöltőket arra kértük, hogy küldjék tovább saját ismeretségi körükben, melynek ered-

ményeként 246 kitöltött kérdőív érkezett vissza a meghatározott időre. A háttérkérdőív 

adatai szerint a válaszadók nagyobb része nő volt (61,68%), bár 19% nem válaszolt a 

háttérkérdőív erre vonatkozó kérdésére. A kérdőívet kitöltők jelentős része (63,26%) a 

36-55 év közötti korosztályhoz tartozik. Foglalkozásukat tekintve legnagyobb számban 

pedagógusok válaszoltak (63%). A válaszadók 48,37%-a művészeti tárgyat tanító peda-

gógus. Több mint 16% szülőként, több mint 10% szakértőként, míg több mint 3% tanu-

lóként töltötte ki a kérdőívet. Miután a megállapításaink a komplex művészeti nevelés 

szakirodalmából származó alapvető gondolatokból táplálkoztak, és miután a kitöltők 

viszonylag nagy részénél a tanári végzettségének köszönhetően feltételezhető a kap-

csolódó szakmai tudás is, nem meglepő, hogy magas volt a kijelentésekkel kapcsola-

tos egyetértés. 21 kijelentés esetében 50% körüli, vagy annál magasabb volt az adott 

kijelentésekkel kapcsolatos teljes egyetértés. A válaszadók által legnagyobb egyetér-

téssel fogadott kijelentések szerint egyrészt a komplex művészeti nevelés eredménye-

sen fejleszti az önkifejezés képességét, másrészt a komplex művészeti fejlesztés nem 

egyszerűen a művészeti tantárgyak tartalmainak egységes keretekben történő meg-

jelenésével érhető el. Ugyanakkor kevéssé értettek egyet azzal a kijelentéssel, hogy a 

sikeres komplex művészeti fejlesztés elsősorban a kortárs kultúra problémáira ref-

lektál. Ellentmondásos eredmény született a komplex művészeti nevelés szakirányú 

felsőoktatási felkészítő szerepével kapcsolatban. Egyforma – közepes – egyetértést 

mutattak a komplex művészeti fejlesztés felsőoktatási felkészítő jelentőségét hangsú-

lyozó, valamint ennek épp az ellenkezőjét állító kijelentések.

A második kör és eredményei
A második kör kérdőíve már szűkebb szakmai hozzászólók részére készült. Ebből kö-

vetkezően egyrészt teret adva a szakértők véleménynyilvánítási lehetőségének nyílt 

végű kérdéseket tartalmazó kérdőívről volt szó, másrészt a három részből álló kérdőív 

minden kérdésblokkja az első kör eredményeinek figyelembevételével került meg-

fogalmazásra. A kérdőív első kérdésblokkja a komplex művészet fejlesztő hatására 

vonatkozó, bonyolultabb megállapításokat tartalmazott, ahol az állítások értékelését 
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az eredmények értelmezésére kértük a szakértőket. A harmadik kérdésblokkban a 

komplex művészeti nevelés tanórai, tantárgyi lehetőségeire vonatkozó megállapítá-

sok összefüggéseinek magyarázatát kértük a véleményezőktől. 60 célzottan elküldött 

online kérdőívből 40 érkezett vissza, 22 teljesen kitöltve, amelyből 19 kérdőív tartal-

mazott értelmezhető válaszokat. A második kérdőív legfontosabb tanulságai több véle-

mény szerint, hogy az önkifejezés fejlesztésének alkalmas kerete a komplex művészeti 

megközelítés, mert a többféle és változatos tevékenységi forma szélesebb kommu-

nikációs bázist biztosít. Ezek a tevékenységi formák nagyban segítik az önismeretet 

és az önértékelés fejlődését, hisz a sokféle tevékenység gyakorlása képes jobban fi-

gyelembe venni az egyéni különbségeket, illetve nagyobb eséllyel biztosíthat sikerél-

ményt bárki számára. A sokféle kifejezési forma közös gyakorlása nagyban segítheti 

ugyanakkor a társas kapcsolatok építését, ráadásul miután a komplex megközelítés-

nek életszerű helyzetekből kell táplálkoznia, hatása relevánsabb az empátiafejlesztés, 

a másokra való odafigyelés gyakorlása, az alkalmazkodás támogatása szempontjá-

ból. A szakérők szerint igazolható a komplex fejlesztés kognitív fejlődésre gyakorolt 

pozitív hatása is (pl. intenzív figyelem fenntartása, szövegértés), kiváltképp, ha valós 

problémák esetében az egyéni megoldások megvalósulására helyezzük a hangsúlyt a 

fejlesztés folyamán. A válaszok szerint a komplex fejlesztés feltételei, hogy a fejlesztés 

tevékenységen, leginkább produkciót vagy produktumot létrehozó alkotó tevékenysé-

gen alapuljon, hogy problémaközpontú legyen, hogy tudatosan tervezett, módszertani 

megoldásaiban megfelelő és alkalmas programba ágyazottan valósuljon meg, és hogy 

megfelelő felkészültséggel rendelkező pedagógus kísérje a fejlesztő munkát.

A komplex művészeti nevelés és a kortárs kultúra viszonyára vonatkozó meg-

állapítások a második, szakértői kérdőív válaszai alapján is megkérdőjelezhetők. A 

szakértői kérdőív bizonyos álláspontjai szerint azért lehet eredményesebb a komplex 

művészeti fejlesztés, ha mai problémákból indul ki, mert hatása motiválóbb, ugyan-

akkor a szakértő válaszadók többsége elvethetőnek tartja a fejlesztés szempontjából 

a komplex művészeti megközelítés és a kortárs kultúra szoros összekapcsolását.

A komplex művészeti fejlesztés jelenlegi tantárgyi keretek közé illeszkedése, illetve a 

fejlesztés tartalom- vagy tevékenységközpontú pedagógiai megközelítésének kérdésével 

kapcsolatban sok és sokféle észrevétel jelent meg. A válaszokban felmerül a komplexi-

tás azon értelmezése, ami a tudomány és művészet közös, univerzális problémáira, közös 

kapcsolódási pontjaira, ezzel együtt a többnézőpontú és problémamegoldó megközelítésre 

helyezi a hangsúlyt. E szemlélet megvalósulását a tantárgyi keretek megnehezítik, illet-

ve az ezzel kapcsolatos problémaközpontú megközelítés életszerű problémákra reflektál, 

ami megbontja a megszokott tantárgyi logikát és kereteket. Ugyanakkor volt olyan elkép-

zelés, amely szerint a komplex művészeti nevelésnek alapja a szaktárgyi képzés, ami azt 

feltételezi, hogy a komplex művészeti nevelés szintetizáló megközelítése kiegészíti a tan-

tárgyi keretek között szerzett alapokat. Fontos észrevétel továbbá, hogy leginkább az alkotó 

jellegű tevékenység az alapja a komplex fejlesztésnek, de ezzel együtt konkrét fejlesztési 

tartalmak meghatározása sem hiányozhat egy komplex művészeti nevelési programból.

A harmadik kör – szakértői műhelymegbeszélések – eredménye
A második kör eredményei alapján már sikerkritériumokként megfogalmazott 15 

megállításból álló anyagot állítottunk össze, ami a szakértői műhelybeszélgetés vi-

taindító anyagaként szolgált. A szakértői műhelybeszélgetés célja az volt, hogy a cél-

zottan kiválasztott szakértőknek lehetősége legyen az egyéni véleménykülönbségek 

megbeszélésére a vitaanyagként kapott megállapítások árnyalása érdekében. A 12 

célzottan kiválasztott szakértő tapasztalatával próbáltuk lefedni a művészetek és pe-

dagógia több területét, így volt köztük zeneszerző, zenepedagógus, képzőművész, mű-

vésztanár, színész-drámapedagógus, pedagógiai kutató, pszichológus, zenetörténész, 

néprajzkutató. A szűk szakértői csoport két egymást követő napon egy újabb, immár 

sikerkritériumként megfogalmazott 15 kijelentésből álló vitaindító anyagot kapott kéz-

hez. Az első vitanapon összegeztük a felkért szakértőknek az eddigi folyamatot, illetve 

értelmeztük a véleménynyilvánítást segítő vitaanyagot. A második napon az első nap 

eredményeként átszerkesztett újabb verzió alapján folytatódott a beszélgetés, érvelés, 

melynek végére konszenzusos döntés született a komplex művészeti fejlesztés siker-

kritériumai kapcsán. A vitaindító anyag logikai összefüggések alapján több pontban 

összevonásra került, illetve bizonyos pontokkal bővült. A szakértői csoport fontosnak 

tartotta, hogy a sikerkritériumok érvényességeként határozzuk meg a tanórán kívüli 

kereteket. A tanórán kívüli komplex művészeti nevelés sikerességének kritériumait a 

szakértői csoport 14 pontban határozta meg végül.

Sikerkritériumok a komplex művészeti nevelés tanórán kívüli formához
Sikeresnek tekinthető a tanórán kívüli iskolai komplex művészeti nevelés, ha

- a fejlesztés folyamatában a művészet nem a fejlesztés célja, hanem annak eszköze, 

amely a közösségre és a teljes személyiségre fejti ki hatását.

- a világ egyetemességét, teljességét esztétikai élményeken keresztül igyekszik 

megragadni.

- a tevékenység tartalmaz olyan mozzanatot, amely személyességében érinti meg a 

résztvevőt.

- a fejlesztés különböző és sokrétű játékos gyakorlati tevékenységeken alapul.

- az alkotótevékenység élménye erősebb érzelmi azonosulást eredményez.

- hatékonyan fejleszti az esztétikai érzékenységet és látásmódot, a kreativitást,  

valamint a problémamegoldást.

- a különböző művészeti tevékenységek során érvényesülő többnézőpontú megkö-

zelítés támogatja az empátia és együttműködés képességének fejlesztését.
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önkifejezés és kommunikációs képesség, valamint az önismeret és önértékelés.

- képes szélesíteni a tanulók érdeklődését, motiválni őket újabb minőségi esztétikai 

élmények keresésére.

- figyelembe veszi az egyéni különbségeket, és megmutatja a kultúrák közötti kap-

csolatokat.

- különböző életkorú és előképzettségű résztvevők között is képes együttműködést 

és élményközösséget teremteni.

- a sokrétű tevékenység fejleszti a koncentrációs, verbális és szövegértési képességet is.

- az egyszeri intenzív élményt és folyamatszerűséget egyaránt képes érvényesíteni 

a tevékenységben.

- innovatív és belülről motivált, empátiával rendelkező, a művészetek világában ott-

honos pedagógiai kultúrával társul.

A sikerkritériumok értelmezése
- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha a fejlesztés folyamatában a 

művészet nem a fejlesztés célja, hanem annak eszköze, amely a közösségre és a teljes 

személyiségre fejti ki hatását. A fejlesztési folyamat tehát nem egyszerűen a külön-

böző művészeti területek elsajátításához szükséges szakmai ismeretek párhuzamos 

megjelenését jelenti, hanem a nevelés szempontjából is releváns témakörök komplex 

feldolgozását a különböző művészeti területek együttműködésével. E fejlesztési fo-

lyamat során a különböző tevékenységi területek – pl. mozgás, zene, beszéd, vizuális 

megjelenítés – dinamikus kölcsönhatásba lépnek, elősegítve a mélyebb összefüggé-

seken alapuló világ megértésére és használatára képes személyiség fejlesztését.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha a világ egyetemességét, tel-

jességét esztétikai élményeken keresztül igyekszik megragadni. Azaz, a világ megér-

tését a dolgok egymáshoz való viszonyán keresztül érvényesülő esztétikai élmények 

hatásaként is értelmezhetjük, amely élmény lehet produktumot vagy produkciót lét-

rehozó alkotó, illetve az ehhez kapcsolódó nyitott, sokrétű befogadó tevékenység is.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha a tevékenység tartalmaz olyan 

mozzanatot, amely személyességében érinti meg a résztvevőt. Tehát jó, ha a fejlesz-

tési tevékenység olyan személyes élethelyzetekből, életszerű eseményekből indul 

ki, amelyek egyéni érdeklődésnek megfelelően kötik a résztvevőket a folyamathoz, 

hisz így nagyobb kitartás, több elköteleződés feltételezhető, amelynek észrevétlen 

tanulás lehet az eredménye.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha a fejlesztés különböző és sok-

rétű játékos gyakorlati tevékenységeken alapul. Az eredményes komplex művészeti 

nevelés esetében a művészet a fejlesztés eszköze, ez az eszköz pedig sokirányú akti-

vitáson alapul. Az ilyen jellegű aktivitás akkor éri el leghatékonyabban fejlesztő cél-
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hatás szempontjából nagyon fontos a bevonódás, amit a tanulás korszerű igényeinek 

megfelelően a játékos szemlélet nagymértékben támogat.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha az alkotótevékenység élménye 

erősebb érzelmi azonosulást eredményez. A különböző kifejezési formák párhuzamos 

megjelenésével nő az érzelmi érintettség, ezzel együtt a bevonódás mértéke, hisz a 

különböző tevékenységek gyakorlásával nagyobb az esély a sikerélmény átélésére, 

így a személyes motiváció megtalálására is. Ebből következően a fejlesztőnek arra 

kell törekednie, hogy a minél több lehetőséget biztosítson a változatos kifejezési for-

mák gyakorlására, hogy mindenki találjon a saját igényeinek megfelelő aktivitást.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha hatékonyan fejleszti az eszté-

tikai érzékenységet és látásmódot, valamint a kreativitást és problémamegoldást. A 

komplex művészeti megközelítés többféle esztétikai élményszerzés lehetőségét kí-

nálja, amely elsősorban különböző jellegű alkotótevékenységeken alapul. Ugyanak-

kor a fejlesztés során olyan problémaközpontú megközelítés kialakítása a cél, amely 

a kreativitást nem csak a művészetek kizárólagos sajátosságának tekinti. Ez olyan 

jól megválasztott, érdekes, sok oldalról megközelíthető témákon keresztül, olyan 

valódi problémahelyzetekből kiindulva lehetséges, ami a gyerekeket valóban a ke-

véssé megszokott, új megoldási lehetőségek keresésére ösztönzi.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha a különböző művészeti tevé-

kenységek során érvényesülő többnézőpontú megközelítés támogatja az empátia és 

együttműködés képességének fejlesztését. A többféle művészeti tevékenység párhuza-

mos megjelenését – kiváltképp az iskolai keretek között – segítik a csoportos munka-

formák, azaz az egyéni invenciók sikeresen megjelenhetnek közösségi teljesítmény-

ként is, aminek szükségszerű feltétele és eredménye az egymásra való odafigyelés.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha a művészi tevékenység mint 

sajátos kommunikációs forma segítségével fejlődik az önkifejezés és kommunikációs 

képesség, valamint az önismeret és önértékelés. Minden művészeti tevékenység lé-

nyeges momentuma az önkifejezés. A komplex megközelítés széles – pl. vizuálisan 

és textuálisan értelmezhető – kifejezési formák párhuzamos gyakorlására biztosít 

lehetőséget, amely összetett „üzenet” megfogalmazására vagy megértésére kény-

szerít. A változatos és gazdag megnyilvánulások alkalmazása – kódolása vagy de-

kódolása – olyan sajátos helyzeteket eredményezhet, amelyben szükséges a saját 

személyiség vizsgálata és értékelése, hisz csak ez adhatja meg a feladatmegoldás 

mások számára is érthető és elfogadható lehetséges egyéni útjait.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha szélesíti a tanulók érdeklődési 

körét, valamint újabb minőségi esztétikai élmények keresésére motiválja őket. Vagyis 

az összetett tevékenységen alapuló megismerés során szerzett gazdag és sokrétű 

tapasztalat nagyobb eséllyel ébreszti fel érdeklődést az új dolgok iránt. A fejlesz-

tés összetett tevékenységeinek tervezése esetében azonban egyrészt fontos a sa-

játos tanulói utak lehetőségének biztosítása, így az egyéni megoldások elfogadása, 

ugyanakkor a valós minőségi esztétikai élmények deklarálása.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha figyelembe veszi az egyéni 

különbségeket, és megmutatja a kultúrák közötti kapcsolatokat. A fejlesztési folya-

mat során szerzett szélesebb tapasztalat rámutat az egyéni különbségekre, illetve a 

sokirányú aktivitás lehetőséget biztosít az egyéni elmélyülésre, ugyanakkor a hang-

súlyosan csoportmunkában végzett összetett tevékenységek erősítik a másokkal 

szembeni kíváncsiságot, és támogathatják a résztvevők együttműködését.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha különböző életkorú és előkép-

zettségű résztvevők között is képes együttműködést és élményközösséget teremteni. 

Miután a komplex művészeti nevelés legfőbb célja nem a szakmai ismeretek elsajá-

títása, hanem a személyiség fejlesztése, amely gyakran közösségi teljesítményként 

éri el a hatását, hatékony lehet az eltérő életkori sajátosságokhoz egyrészt jól illesz-

kedő, másrészt azokat kihasználó fejlesztési cél megvalósítása.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha a sokrétű tevékenység fej-

leszti a koncentrációs, verbális és szövegértési képességet is. Miután a komplex 

megközelítés szélesen értelmezhető kifejezési formák párhuzamos gyakorlását va-

lósítja meg, nagyobb eséllyel érvényesülnek a fejlesztés transzferhatásai. A többféle 

művészeti önkifejezési forma összetett, párhuzamos gyakorlása mellett a program 

fejlesztő hatása szempontjából kiemelt szerepe van a feldolgozás során a tapaszta-

latok és élmények megbeszélésének.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha az egyszeri intenzív élményt 

és folyamatszerűséget egyaránt képes érvényesíteni a tevékenységben. A fejlesztés 

gyakorlatközpontú megközelítése lehetőséget nyújt egy konkrét produkció vagy pro-

duktum létrehozását eredményező rövidebb tanítási egység megvalósítására vagy 

egyszerűbb feladatmegoldásra – ahogyan azt az iskolai tanórán kívüli forma megen-

gedi –, ugyanakkor több összefüggő tanítási egység összekapcsolásával létrehozha-

tó feladatsor vagy projektfeladat megoldása eredményesebben szolgálja a program 

összetett fejlesztő hatásának érvényesülését.

- Sikeresnek tekinthető a komplex művészeti nevelés, ha innovatív és belülről moti-

vált, empátiával rendelkező, a művészetek világában otthonos pedagógiai kultúrával 

társul. Az aktivitáson alapuló fejlesztés megvalósításának fontos feltétele, hogy az 

újszerű elemekre nyitott közegben, változatos pedagógiai módszerek segítségével, 

kellő felkészültséggel és tudatossággal valósuljon meg a tevékenység. Az összetett 

fejlesztő tevékenység tervezése és megvalósítása egyrészt bizonyos szintű művé-

szeti területen szerzett szakmai tudást feltételez, másrészt egy befogadó iskolai 

közeget, továbbá a pedagógusok harmonikus együttműködését igényli a komplex 

fejlesztés érdekében.
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